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  چکیده

هر روز بر تعداد افرادي که بر اثر  ،باشد که در نتیجه آنشهرنشینی میهاي ترین پیامدآلودگی هواي شهري یکی از بزرگ

هاي انرژي چگونگی تولید و استفاده از حامل. شوددهند، افزوده میهاي تنفسی، قلبی و ریوي، جان خود را از دست میناراحتی

-المللی می اي و بینمقیاس محلی، منطقهت در کننده، از عوامل مؤثر در ایجاد آلودگی محیط زیسهاي مختلف مصرفدر بخش

ات آنها ابزاري مناسب جهت اي و بررسی روند تغییرتوجه به میزان انتشار گازهاي آالینده و گلخانه ،بر همین اساس. باشد

فاده از با است ،در این مقاله .آوردفراهم میرا  گذاري الزم براي کاهش آثار و تبعات منفی مصرف انرژيریزي و سیاستبرنامه

 خراسان رضوي و مدل تعادل عمومی محاسباتی و نیز میزان انتشارگازهاي آالینده و 1380ستانده سال - اطالعات جدول داده

نتایج . فته استرگمالیات سبز مورد بررسی قرار  محیطی اعمال، اثرات اقتصادي، رفاهی و زیستانرژي اي ناشی از مصرفگلخانه

. یابدهاي فسیلی کاهش میاي و مصرفی سوختکه با وضع مالیات بر سوخت، تقاضاي واسطه به دست آمده حاکی از آن است

یابد، مثبت بوده و میزان آن با افزایش نرخ مالیات افزایش می ، تغییرات رفاهکاهش آلودگی مثبت رلحاظ اث اها بدر همه سناریو

نرخ ، محیطیاثرات زیست لحاظالترین نرخ رشد رفاه با با .دشو پیشنهاد میهاي فسیلی به عبارتی مالیات صعودي بر سوخت

هاي شاخص سالمتی جامعه و و حذف آالیندهبا کاهش مصرف سوخت  ،در این نرخکه  باشدمی) سناریوي چهارم( %15مالیات 

 .یابدافزایش می% 4.6 و% 0.096گرمایش محیط رفاه به ترتیب 

  

  .رفاه، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، خراسان رضوي، آلودگی هوا، مالیات سبز :کلیدي واژگان

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 
 
 
  



 مقدمه

باشد که در نتیجه آن هر روز بر تعداد افرادي که بر اثر هاي شهرنشینی میترین پیامدآلودگی هواي شهري یکی از بزرگ

اي ایران هشهرشهر مشهد از جمله کالن. شوددهند، افزوده میهاي تنفسی، قلبی و ریوي، جان خود را از دست میناراحتی

ها و منابع هینداین شهر به دلیل کثرت آال. باشدمبتال به شرایط و مسائل خاص خود می ،شهرهااست که مانند سایر کالن

از طرفی بخش انرژي یکی از ). 1388شهرداري مشهد، (هاي آلوده کشور قرار دارد در ردیف هفتم شهر ،کننده هواآلوده

محیطی هاي زیستاین بخش از مرحله تولید تا مصرف، موجب نشر بسیاري از آالینده. آیدزیربناهاي توسعه هرکشور بشمار می

هاي انواع آلودگی ،هاي محتلف انرژيبرداري، انتقال، تبدیل، توزیع و مصرف حاملف، استخراج، بهرهدر مراحل اکتشا. گرددمی

ترین اما مهم. باشدد که هریک داراي اثرات خاص خود بر روي انسان و محیط زیست میشوآب، خاك، هوا و صدا تولید می

  ). 1380ترازنامه انرژي، (باشد هاي فسیلی میآلودگی بخش انرژي مربوط به آلودگی هوا در اثر احتراق سوخت

دار نه تنها کارایی را خدشه وشود اعمال می هاي محیط زیستیهاي زیست محیطی بر انواع آلودگیمالیات سبز یا مالیات

تولیدکننده  مالیات سبز بر. دهدیده اجتماعی را نیز افزایش میهاي ناشی از آلودگی، فاکند، بلکه به دلیل کاهش هزینه نمی

که عالوه بر این ،شونددریافت این نوع مالیات از کارخانجات و کسانی که باعث آلودگی محیط زیست می .شودآلودگی وضع می

عنوان یک منبع درآمدي براي دولت در این زمینه به حساب آید، از ه تواند بشود، میاعث کاهش آلودگی محیط زیست میب

پژویان و امین رشتی، (گردد محیطی و ثبات اقتصادي نیز میهاي زیستکاهش هزینهآوري این نوع مالیات باعث جمع ،طرفی

هاي مصرفی هاي تولیدي و یا کاالمحیطی غیرمستقیم است که بر انواع نهادهزیستیکی از انواع مالیات سبز، مالیات  ).1386

از جمله مالیات بر مواد سوختی، مالیات بر انواع  شود؛، وضع میمحیطی همراه استکه استفاده از آنها به نوعی با آسیب زیست

هاي مستقیم زیت مالیات غیرمستقیم نسبت به مالیاتم. هاهاي نفتی و پالستیکها، فرآوردهکشها، حشرهکود شیمیایی، روغن

ها که نیاز به سنجش میزان انتشار آلودگی دارد، آور نسبت به اخذ مالیات از آالیندههاي زیانر این است که اخذ مالیات از کاالد

    ).1388شکوه، (تر است تر و کاربرديآسان

اثرات اقتصادي، رفاهی و زیست  عنوان مالیات سبز،ه یلی بهاي فسبا درنظرگرفتن مالیات برسوخت مطالعهدر این 

در ادامه پس از مروري کلی بر . مورد بررسی قرارگرفته است خراسان رضويهاي مختلف در در بخش این نوع مالیات محیطی

-بررسی تغییرات آالینده ضمن گردد ودر ابعاد مختلف زیست محیطی بررسی می بر سوخت پیشینه این مالیات، اثرات مالیات

  .  دخواهد ش بررسی و ارزیابی خراسان رضويمحیطی و رفاهی در زیست اقتصادي،هاي آن بر شاخص ، تأثیرهاي مهم

 پیشینه پژوهش

رشد قابل   هاي سبز در دو دهه اخیر،و بطور اخص مالیات محیطیتوان گفت ادبیات زیستلی میدر یک نگاه اجما

 ،اگرچه مطالعات داخلی محدودتري در این زمینه وجود دارد. نظر اقتصاددانان را به خود جلب نموده استتوجهی را داشته و 

  :شودمواردي از آنها اشاره می طور خالصه بهبه. اي برخوردار استاما در این ارتباط مطالعات خارجی از تنوع گسترده

ح مالیات سبز در اقتصادهاي باز کوچک براي پنسیلوانیا، در ، با بررسی پیامدهاي رفاهی اصال)2005( 1و شورتل بیهاون 

. سازي کردهاي متداول شبیههاي کربن را با مالیاتپیامدهاي احتمالی جانشینی مالیات ،یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر

صادرات و واردات را با سه کننده، عرضه و تقاضاي عوامل و کاالها، تقاضاي نامبرده نتایج عددي روي پیامدهاي رفاهی مصرف

محیطی و تحرك عوامل با تابع خسارت زیست محیطی براي سناریو عدم تحرك عوامل، تحرك عوامل بدون تابع خسارت زیست

اثر، پیگو، بازسازي درآمد  3طبق نتایج بدست آمده مجموع سودهاي رفاهی از . مالیات محلی و ملی کربن را بررسی کرد

- هاي زیست محیطی باعث افزایش رفاه میدر نتیجه مالیات هاي رفاهی آنها باالتر است ومالیاتی از زیانمالیاتی و اثر متقابل 

  . گردند

مالیات سبز باعث ایجاد سود مضاعف به سه  بیان کرده که "توسعه مالیات سبز" ي، در مطالعه )2004( 2آنونی موس

به این نتیجه  ،براي سنجش تأثیر مالیات سبز استفاده نمود کهدر مدل تعادل عمومی . شودشکل ضعیف، متوسط و قوي می

                                                        
1 . Hwan Bae and shortle. 
2. Anonymous  



مالیات سبز باعث هیچ نوع کاهشی در مشکالت زیست  ،شود و در واقعضاعف قوي نمیرسید که مالیات سبز باعث سود م

  .شودمحیطی و بیکاري نمی

-هاي زیست محیطی و هممالیات، به بررسی هزینه دست یافتن به کاهش آلودگی در نتیجه استفاده از )1998( 3هیل

 25تا  5بین  CO2نتایج نشان داد که کاهش انتشار . چنین هزینه بخشودگی مالیات با محدودیت اشتغال و بدون آن پرداخت

شود، ها استفاده میبه جاي دیگر مالیاتدرصد در هنگامی که از مالیات زیست محیطی  9تواند هزینه را تا بیش از درصد می

انتقال  ،عالوه بر این. تواند هزینه را کاهش دهدمی ،چنین انتقال بخشودگی مالیاتی از صنایع معینی نیزهم .کاهش دهد

  .گردددگی میتأثیر خواهد گذاشت که این باعث کاهش آلو NO2و  SO2هاي مالیاتی بر انتشار دیگر گازها مانند معافیت

محیطی را مالیات سبز را روي درآمد ملی، رفاه اجتماعی و کیفیت زیستاي اثرات در مطالعه ،)1998( 4لیانگ و همکاران

محاسبه (آنها با مدل تعادل عمومی . کردند بررسی) ايهاي متفاوت منطقههاي یکسان و مالیاتمالیات(با دو طرح مالیاتی 

نتایج . گرفتنداندازه  بخشی،کاهش مصرف کودشیمیایی را با هدف کاهش سطح آلودگی آب رااي و چندچند منطقه) پذیر

به منظور %  500دهدکه با نرخ مالیاتنشان می ،عیبررسی آنها با تعیین اثرات مالیات کود بر بخش کود، درآمد ملی، رفاه اجتما

- کیفیت زیست ،عالوه براین. یابددرصد افزایش می 1/0ي واسطه، درآمد ملی درصد کاهش مصرف کود به عنوان نهاده 3تغییر 

  .محیطی وجود داشته باشداگر رابطه خطی بین تغییر در کود و بهبود کیفیت زیست ؛یابددرصد بهبود می 3محیطی 

  روش تحقیق

اي از مسائل اقتصادي در کشورهاي توسعه یافته یا در حال هاي تعادل عمومی براي تحلیل دامنه گستردهامروزه مدل

بوده و با در نظرگرفتن قانون والراس در بازارها، توانایی زیادي براي در ها بسیار انعطاف پذیر شود، این مدلتوسعه تدوین می

دهد اثرات تغییرات مزیت بزرگ این مدل این است که به اقتصاددانان اجازه می. برگرفتن مباحث مختلف اقتصادي دارند

ن در ارتباط است، بررسی و هاي اقتصادي و کل جهازا را در چارچوب سیستمی که با تمام بخشسیاستی و یا عوامل برون

هاي ملی و اي توسط سازمانهاي حل عددي، مدلهاي تعادل عمومی قابل محاسبه به طور گستردهدر بین مدل. تحلیل کنند

هاي مزیت اصلی مدل. گیرندهاي اقتصادي در سطوح بخشی و کل اقتصاد مورد استفاده قرار میالمللی براي تحلیل سیاستبین

هاي متقابل بازاري مربوط به قیمت را سازگار با سطح خرد نمایش العملبل محاسبه این است که عکسمومی قاتعادل ع

هاي کمی را به عنوان یک ابزار استاندارد در تحلیل 5CGE)(هاي تعادل عمومی قابل محاسبه مدل ،این موضوع. دهد می

محیطی تبدیل نموده   سیاست تجاري و سیاست زیستهاي زیادي نظیر سیاست مالی،  گذاري در حوزههاي سیاستدخالت

  .است

   مبانی نظري

  اثرات اقتصادي مالیات سبز

 و )2004( 8؛ الباندیرا و همکاران)1998(7هیل ؛)2002و 1997( 6و رادرفورد بورینگرمشابه مطالعات  مطالعهاین  در

E( فسیلی هايسوختکاالها و خدمات به دو گروه کلی،  ،)2002( 9بورینگر و همکاران
NE( )یا غیرسوخت( سایرکاالها و) 10

11( 

 را تولید که هستندي تولید تابعي دارا و شده ، تولیدآن گروهخاص  تولیدي تکنولوژ از استفاده با گروه دو هر .تقسیم شده است

- عوامل صاحبان به حاصل درآمد ،تولیدي پروسه در و شده عرضه خانوارها توسط تولید عوامل. کندیم وابسته تولید عوامل به

کردن سود خود که عبارت از تفاوت درآمد ناشی از فروش محصول و هزینه ناشی از  تولیدکننده به بیشینه هر. گرددیبرم تولید

                                                        
3. Hill  

4.Liang and Partners. 
5. Computable General Equilibrium. 
6 . Boehringer and Rutherford. 
7 . Hill. 
8 . Labandeira  and Partners. 
9.Bohringer and Partners. 
10.Energy 
11 . Non-Energy 



هاي و نهاده سوختبا استفاده از عوامل اولیه،  سوختکاالهاي غیر. پردازداي است، میخرید عوامل تولید و کاالهاي واسطه

شود و تولیدکننده بر اساس تئوري اقتصاد خرد محصول در بازارهاي رقابت کامل فروخته می. شودمیاي تولید واسطه

تکنولوژي تولید در  .ندکحداکثر می ،گیردکه از بازار میهاي مشخصیکند و سودش را با قیمتنئوکالسیک استاندارد رفتار می

)CES(و با کشش جانشینی ثابت کند ها بازده ثابت نسبت به مقیاس را ارائه میهمه بخش
براي . شودتابع تولید مشخص می ،12

ها و ، مجموعهپارامترهاشرح : توجه(رود بکار می) کار و سرمایهنیروي( تولید شده تنها عوامل فرض ،سوختکاالهاي  تولید

  ).آمده است 1پیوستدر  ت ذیلي معادالمتغیرها

این عمل را  ،بنگاه. کند دکاالي نهایی هر بخش را ایجاوارداتی ترکیب شده و تواند صادر یا با کاالهايمی یکاالهاي داخل

این تابع خصوصیاتی شبیه تابع تولید با کشش جانشینی ثابت دارد، اما آن را تابع . دهدبا استفاده از یک تابع انتقال انجام می

، با کاالي وارداتی ترکیب )C(G)شده داخلی یعنی از کاالي ساخته(کاالي عرضه شده در داخل . نامندانتقال با کشش ثابت می

   .کندرا ایجاد می) آرمینگتون(شده و کاالي نهایی 

A(G) = � α�(�) C(G)���� �(�) �  + �1 −  α �(�)� M (G)���� �(�) ��

�

���� �(�) �                             )3(  

 -جدول داده(رود کاالهاي نهایی ساخته شده یا به عنوان مواد اولیه در تولید همان کاال یا کاالهاي دیگر به کار می

  .رسندمیمصرف نهایی به و یا ) ستانده

با مواد اولیه غیر انرژي  هاي انرژيترکیب ارزش افزوده و نهاده ،13یک تابع لئونتیف در سوختکاالهاي غیر تولیددر 

 ی یعناولیه  و عوامل سوخت و ترکیب کل کاالهاي Anاي غیرانرژي واسطه کاالي تولیدکنندگان ،عبارتی به. شوند ترکیب می

KLE(S) شودبنابراین تابع تولید، یک تابع لئونتیف در نظرگرفته می. گیرنددر نسبت ثابت بکار میرا راي هربخش ب .  

Z(S) = min (  
��� 

��
 ,

� �

��
 , … ,

� �

��
 )                                                                             )4(  

)S(KLE   تابعی صورته ب تواندمی خود CES ،شود، ترکیب انرژي مرکب کاالي و افزوده ارزش از   

KLE(S) = α���(�) � α���(�)  KL(S)���� ���(�) � +  �1 − α ���(�)� E (S)���� ���(�) � �
� �

���� ���(�) �

�

   )5 (  

 )سرمایه و کارنیروي( تولید عوامل از CES تابعی صورت به تواندمی تنها تولیدي بخش هر افزوده ارزش دیگر، سطح در

  ). 3رابطه( شود تولید

KL(S) =  α��(�) � α�(�) K���� ��(�) � + �1 −  α �(�)�L ���� ��(�) ��

�

���� ��(�) �                     )6(  

  .شودمی تولید )EO( نفتی هايفرآورده و) EG( گاز از CES تابعی صورت به نیز انرژي مرکب کاالي

E(S) =  α�(�) � α��(�) EG��� σ��(�) � +  �1 − α ��(�)�EO ��� σ��(�) � �  

�

��� σ��(�) �              )7(   

قیمت هرواحد تولید یک کاال از هزینه واحد آن  ،بنابراین. رقابت کامل سود اقتصادي صفر استدر شرایط  :د تولیدقی

  .شودها وضع میبا هزینه تولید است وقتی مالیات برنهاده ین قید بیانگر تعادل بین قیمت نهادها. کوچکتر خواهد بود

⎝

⎜
⎛

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
����(�)∗ �����(�) ∗ �(EG) ∗ �1 + �(E�, �)��  ���� ��(�) � +  �1 − � ��(�)� ∗ [�(EO) ∗ (1 + � (EO, �)]  ���� ��(�) ��

  
���� ���(�) �

���� ��(�) �

+�1 − � ���(�)  � ∗ ���(�) ∗ �(� )���� ��(�) � + �1 −  � �(�)� ∗ �(�)���� ��(�) ��

���� ���(�) �

���� ��(�) �    ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

 

�

���� ���(�) � +

   ∑ ���  �� ∗ �(��)�1 + � (��, �)�

⎠

⎟
⎞

 $ ��(�) + ����(�) ∗ �(� )�1−� ��(�)� + �1 −  � �(�)�∗ �(�)�1−� ��(�)��

1

�1−� ��(�)��
(�)

≤ � (�)          

  )8(  

وقتی واردات جانشین کامل باشند، هزینه تولید نباید . کندمی بیاناین قید هزینه عرضه به بازار فروش را  :عرضه قید

  .کمتر از قیمت فروش باشد و وقتی کاال آرمینگتون است، هزینه عرضه نباید کمتر از قیمت فروش باشد

                                                        
 17.Constant  Elasticity  Substitution. 
18. Leontief.  



���� (�) ∗ �(�)���� �(�) � + �1 −  � � (�) �∗ ������� �(�) ��

�

���� �(�) ��
$���

+ � (�)$������  ≥  � (�)      )9( 

تولید داخل (، مجموع عرضه داخلی سوخت )هاي نفتیو فرآورده طبیعی گاز( هاي فسیلیتقاضاي سوختبراي محاسبه 

  .  استمحاسبه شده به اضافه واردات آن از خارج کشور) منهاي صادرات به خارج

    و رفاهاثرات زیست محیطی . 

بدون اگر رفاه جامعه  .مورد بررسی قرارگرفته است رفاه جامعهبراي بررسی اثر اجتماعی مالیات سبز، تأثیر مالیات سبز بر 

محاسبه  بررسی و تغییرات رفاه ناشی از مصرف، با محاسبه تغییرات مالیات بر مطلوبیت ،درنظرگرفتن آلودگی مدنظر باشد

به دلیل در دسترس نبودن اطالعات فراغت، رفاه یا  ،از طرفی. استیا فراغت در نظرگرفته شده رفاه تابعی از مصرف .استشده

مصرف نهایی خود . شوداست که به دو صورت مصرف نهایی و پس انداز صرف می ناشی از مصرفتنها کننده مطلوبیت مصرف

 . کاالهاي انرژي و غیر انرژي است به صورت دو گروه مصرف

� =   ���  ��
(��� )

+ (1 − � � )�(��� )� 
�

(���)                                                                          )10(  

و  )NE( غیرانرژي ترکیبی از کاالهاي مرکب ،است، با کشش جانشینی ثابتآمده )10( کننده همانطورکه در معادلهمصرف

به چه و  روي کاالهاي مختلف انرژيبه چه میزان گیرد مرحله بعد تصمیم میدر . کندرا انتخاب می) E( کاالهاي مرکب انرژي

 انرژي هرکدام در وکاالهاي غیرانرژي  ،عبارتی به. کند انرژي متفاوت با کشش جانشینی ثابت خرجروي کاالهاي غیر میزان بر

 و انرژيرکب غیرکاالي م ترتیب بیانگرمعادالت ذیل به . شوندمیباهم ترکیب  بصورت زیر CES بعواتآشیانه دیگري به شکل 

  .                             باشندمی انرژي

NE = �∑ α�   NE ( ��� � )
��   �

�

���� � �                                                                                         )11(  

E = �∑ α� E  ( ��� � )
��   �

�

���� � �                                                                                                    )12(  

کننده شامل درآمدهاي ناشی از عرضه نیروي کار و درآمد این مصرف. استکننده فرض شدهدر این مطالعه یک مصرف

 سبزتغییرات مالیات  ).6رابطه( دشومینیز به آنها  هاي انتقالیپرداختشامل چنین درآمدهاي ناشی از سرمایه آنهاست و هم

طریق مدنظر  ها از این دوپرداختی بنگاه ؛استشده هم به صورت مالیات مصرفی و هم به صورت مالیات بر نهاده در نظرگرفته

  . کندمی هزینهرا کننده تمام درآمد خود اندازي وجود ندارد و مصرفپس شودمیچنین فرض هم .باشدمی

 يعرضه براي مصرف باید از تقاضا(انرژي دارد بستگی به قیمت کاالي انرژي و غیرهزینه هر واحد مطلوبیت : قید مصرف 

  ).بیشتر باشد یمصرف

�α� ∗ �α��� ∗ P(EG) ∗ �1 + TC (EG)�  (��� � )      + (1 − α ���) ∗ [P(EO) ∗(1 + TC (EO)]  (��� � )�
  

(���)

���� � � +

 α� ∗  �  ∏ P(NE)���
��  �

(���) �     
�

�

���
�

 ≥ PU                                                                            )13(                                                                  

بورینگر و رادرفورد، (شود مصرفی خرج می مرکب کننده تماماً براي ارزش عرضه کاالهايدرآمد مصرف: تراز درآمد

1997    .(  

   )14                                                                                                         (U ∗  U� ≥  RA ∗ �
��

��
�  

  :که در آن

RA * U� =  ∑ W (F) � ∗ ENDOW (F) + U ∗ P (EG) ∗ C� (EG) * ( 
��

�(��)∗(���� (��))� �
)�  + U ∗ P (EO) ∗ C� (EO) ∗

( 
��

�(��)∗(���� (��))� �
)�+ ∑ ∑ Z(s) ∗ P(E) ∗ T(E, S) ∗ D �

��  (E, S) ∗

�  
�(�)

�(�)∗(��� (�,�))
� ��(�)

 �
����( �)

                                                                                           )15(      

 .مطلوبیت اضافه شود تا بیانگر این اثرات باشد تابع ، باید جزء دومی بهسبزمحیطی مالیات اثرات زیست براي درنظرگرفتن

مطلوبیت را افزایش میزان توان لذا با کاهش آلودگی می. دهدکه مطلوبیت را کاهش می کرد فرضکاالیی توان را می آلودگی



صورت تابع این در ،پذیر باشندجدایی ،حاصل از آلودگی هوا14مطلوبیت شود مطلوبیت حاصل از مصرف و عدم اگر فرض .داد

W) کل رفاهیا (کل مطلوبیت
    .توان به صورت زیر نوشترا می 15

)16(                                                    � =  � ( �� , �) +  � (�)                          �´ > 0 , �  ́< 0    

v و w  را عدم مطلوبیت ناشی از مصرف سوخت و ) سوخت و غیر سوخت(به ترتیب مطلوبیت ناشی از مصرف کاالها

 ،به عبارتی مصرف سوخت عالوه بر مطلوبیت. دهدمصرف سوخت را نشان می ناشی ازي منفی یک رابطه،  v(E).دهد نشان می

مشتق  ´v ، مطلوبیتمشتق مرتبه اول  ´w(کند به دلیل ایجاد آلودگی و خسارت زیست محیطی عدم مطلوبیت نیز ایجاد می

هم تأثیر مثبت و هم ) E(سوخت  ،شودیمشاهده م )10 رابطه( کلرفاهطورکه در تابع همان. )باشدمی عدم مطلوبیتمرتبه اول 

که افزایش در مطلوبیت به  دناي باشگونهد بهنتوانهاي این دو جزء میکل خواهد گذاشت و بنابراین پارامترمنفی بر مطلوبیت

16(ه منظور بررسی رفاه، تغییرات معادل در درآمد ب. با کاهش آن برابر یا حتی کمتر از آن باشد Eدلیل مصرف 
EV ( براي

- در دو حالت، بدون لحاظ اثرات زیست وضع مالیات سبز عنوان معیاري از اثرات رفاهی ناشی از سیاسته ب ،کنندهمصرف

  .آن محاسبه شده است محیطی و با لحاظ

- اگرچه آثار زیست. نظرگرفته شده است عنوان مالیات سبز دره هاي فسیلی بمالیات بر سوخت گفته شد، که همانطور

 باشد، اما ازمالیات سوخت بسیار پیچیده بوده و با توجه به نوع انرژي و طبیعت مالیات داراي اثرات گوناگون میمحیطی 

شود، هاي هوا رابطه مستقیم دارد و مالیات بر سوخت باعث کاهش انتشار آنها میبا انتشار آالینده که مصرف سوختآنجایی

ترین آلودگی بخش مهم زیرا ؛گیردتنها از بعد آلودگی هوا مورد توجه قرار می ،عهمحیطی مالیات سبز در این مطال  اثرات زیست

دکربن، اکسیدهاي گوگرد، اکسیدهاي نیتروژن، منوکسی. باشدمی هاي فسیلیانرژي مربوط به آلودگی هوا در اثر احتراق سوخت

این . گردندها در هوا منتشر میکه در اثر مصرف این نوع سوخت هستندهاي اصلی آالینده اکسیدکربنذرات معلق و دي

مانند دي (طور طبیعی در جو وجود دارند هیک دسته گازهایی که ب: توان به دو دسته تقسیم کردطور کلی می هترکیبات را ب

محیطی نظیر تغییرات زیستهاي فسیلی باعث ایجاد مسائل ، ولی تولید بسیار زیاد آنها در اثر احتراق سوخت)اکسید کربن

گازهایی هستند که غالباً داراي منشأ انسانی  ،هاي گوگرد، منوکسیدکربن و ذرات معلقدسته دیگر مانند اکسید. گرددمی اقلیم

ترازنامه (باشند حائز اهمیت می ه به سالمتی انسان و سایر موجوداتبوده و میزان آنها در هواي تنفسی به لحاظ صدم

  )1380انرژي،

آب، مصرف انرژي و رشد اقتصادي در با بررسی رابطه آلودگی هوا، آلودگی ايدر مطالعه) 1388( دوستفطرس و نسرین

 عنوان شاخصی ازه ب( اکسیدکربندي بین مصرف انرژي و نشر یکی رابطه خطی و دیگري رابطه درجه دوم ،رابطهدو ایران، 

اثر کاهش  ،حاضر با استفاده از رابطه خطی باالتر رابطه خطی، در مطالعه tعلت احتمال و آماره اما به. کردندبررسیرا  )آلودگی

نیز افزایش  آنمصرف  از هاي ناشیآلودگی ،مصرف سوخت با افزایش ،به عبارت دیگر. استشده بررسیآلودگی هوا در مدل 

تأثیر آلودگی هوا از دو بعد  و تعیین گردیده 1380الضریب این افزایش با توجه به اطالعات ترازنامه انرژي س .دنیابمی

اکسیدهاي نیتروژن و  و متان اکسیدکربن، از بعدگرمایشی پارامترهاي دي. و سالمتی بررسی شده است) اياثرگلخانه(گرمایشی 

مدنظر قرار  عنوان شاخصهب ،معلق ذرات و اکسیدگوگرد دي هاي منواکسیدکربن،الینده، آجنبه سالمت وآسایش جامعه از

هاي فوق به ازاي مصرف هر ضرایب تولید هریک از آالینده ها با وضع مالیات سبز، با توجه به آالینده تغییرات این. اندرفتهگ

   ).استآمده 1ضرایب درجدولاین( شود محاسبه می واحد سوخت،

  

  

  

  

                                                        
14 .Dis- utility. 
15 . Welfare 
16 .Equivalent Variations 



  )درصد( 1380هاي هوا در سال هاي فسیلی در انتشار آالیندهسهم هریک از سوخت .1جدول

آالینده  / سوخت   CO2 NOX SO2 CO CH SPM 

 5/6 0/4 رقم ناچیز 60/9 12 14/9 نفت کوره

 81/2 24/9 1/9 35/1 48 22 نفت گاز

2/7 نفت سفید  0/4 1/8 0/1 - - 

9/97 2/2 22/7 12/9 بنزین  74/4 8 

/0 0/1 رقم ناچیز 17 43 گاز طبیعی  3  5/2 

 100 100 100 100 100 100 جمع

  .1380سال انرژي ترازنامه: مأخذ                     

  

مجموع  ،سهم آن مدنظر است، یهاي نفتعنوان کاالي نفت یا فرآوردهههاي نفتی بجمع فرآورده به اینکه توجه با ازطرفی

 هايو محاسبات انجام شده، آالینده 1380ترازنامه انرژي سال با توجه به اطالعاتچنین هم .هاستسهم هریک از این فرآورده

CO2 ،SO2 ،NOX ،CO ،CH وSPM  ازکل مقدار انتشار آالینده% 08/0و  %45/0، %8/1، %3/0، %0/ 37 ،%97به ترتیب حدود-

بر اساس سهم ، تابع رفاه ها درآالیندهاین نتیجه اثرات مثبت ناشی ازکاهش در .دهندرا تشکیل میهاي مختلف ها در بخش

ناشی از تغییر در  ،هاي مختلف، تغییر در میزان انتشارآالینده4-4بر اساس جدول . دشوها لحاظ میاز این آالیندههریک 

  :توان به صورت ذیل محاسبه نمودرا می EG(18(و گاز طبیعی  17)EO(هاي نفتی مصرف فرآورده

∆CO� = 0/43 ∆EG + 0/57 ∆EO                                                                                         )17(  

∆SO� = ∆EO                                                                                                                          )18(  

∆NO � = 0/83 ∆EO + 0/17 ∆EG                                                                                        )19(  

∆CO = 0/999 ∆EO + 0/001 ∆EG                                                                                      )20(  

∆CH = 0/979 ∆EO + 0/003 ∆EG                                                                                      )21(  

∆SPM = 0/948 ∆EO + 0/052 ∆EG                                                                                   )22(  

و سپس تأثیر تغییرات ) P∆(، ابتدا تغییرات کل آلودگی هوا یسالمتی و گرمایش براي محاسبه تغییرات در این دو بعد

  .شودبر اساس روابط ذیل محاسبه می) �P∆(و گرمایش محیط ) �P∆(آلودگی هوا از دو بعد سالمت جامعه 

∆P = 0/018 ∆CO + 0/0037 ∆SO� + 0/0008 ∆SPM +  0/97 ∆CO� + 0/003 ∆NO � + 0/0045 ∆CH )23(    

∆P� = 0.018 ∆P + 0.0037 ∆P + 0.0008 ∆P                                                                                    )24(  

∆P� = 0.97 ∆P + 0.003 ∆P + 0.0045 ∆P                                                                                        )25(  

  هاداده

 شدهآوري جمع )SAM Micro( خرد هاي اجتماعیعمومی این مطالعه، در ماتریس حسابهاي مورد نیاز مدل تعادل داده

- این ماتریس بخشدر . )2پیوست(است هگردیدلحاظ ها و طبقات اقتصادي جریان کاالو خدمات، پرداخت بین بخش ،که درآن

، صنایع یکاغذ و چاپ، صنایع شیمیایع چوب و یکشاورزي، صنایع غذایی، صنایع نساجی، صنا: بخش شامل 15هاي تولیدي به 

هاي ها و صنایع غیر فلزي، دیگر صنایع، صنعت ساختمان، آب ، حمل و نقل، تجارت و خدمات، برق، گاز و فرآوردهفلزي، کانی

، چوب و کاغذ، مواد پوشاك و چرم، یکشاورزي، مواد غذایمحصوالت : کاال شامل 15ها، بر مبناي این بخش ه ونفتی تقسیم شد

، محصوالت فلزي، معادن و محصوالت غیرفلزي، دیگر محصوالت صنعتی، ساختمان، آب، خدمات حمل و نقل، یشیمیای

گاز و (انرژي  از نوع کاال 2نرژي و اغیر از نوع کاال 13. هاي نفتی وجود داردخدمات تجاري و عمومی، برق، گاز و فرآورده

- سوخت با مصرف کند بلکه براي تولید برقبرق آلودگی ایجاد نمی که خودیازآنجای .در نظرگرفته شده است) هاي نفتیفرآورد

آلودگی در این مطالعه . ده است، لذا این کاال به عنوان یک کاالي غیرانرژي درنظرگرفته ششودهاي فسیلی، آلودگی ایجاد می

                                                        
17 . Energy – Oil. 
18. Energy – Gas.  



-سازي مدلبا شبیه ،نیزمالیات سبز  اتبررسی اثر براي .طور غیرمستقیم از طریق مصرف سوخت در مدل لحاظ شده استبه

) سناریو(نرخ  7در  این سیاست .دشکمی بررسی به صورتو افزایش نرخ مالیات  وضع مالیات سبز آثار ي تعادل عمومیها

MPSGE بررسی و سپس با کمک برنامهمالیاتی 
MCP(تکمیلی مختلط  مسئلهصورت همدل ب ،GAMS  20محیط در 19

 حل) 21

  . شده استتشریح  به تفصیل ادامه، در ي انجام شدههاشبیه سازي از حاصلنتایج . شده است

 نتایج 

 تغییرات تقاضاي سوخت 

  .   دهدبا توجه به سناریوهاي مالیاتی نشان می هاي فسیلی را سوخت براي تقاضا در میزان ، درصد تغییر2جدول

  

  )درصد(هاي فسیلی سوختتأثیر مالیات سبز در کاهش تقاضا براي  .2 جدول

  سناریوها
تغییرات تقاضاي 

 گاز

تغییرات تقاضاي 

  نفت

-  % 1 مالیات 9/61  -10 

-  % 5 مالیات 9/63   - 5/12  

-  % 10 مالیات 5/66  - 8/15  

-  % 15 مالیات 7/82  -18 
- 87-  % 20 مالیات 6/21  

-  % 25 مالیات 4/91  - 7/25  

-  % 30 مالیات 2/96  - 1/31  

                   هاي تحقیقیافته: مأخذ                             

  

و در  درصد 10و  9/61به ترتیب  درسناریوي اول هاي نفتیو فرآورده گازتقاضاي ،2جدولارائه شده در  براساس نتایج

 ،کهدر حالی رسد؛می %5/66تغییرات تقاضا براي گاز به % 10 ،نرخ مالیات در. یابدکاهش می% 5/12و % 5/63سناریوي دوم 

براي  تقاضا و باالتر، میزان% 15هاي با افزایش مالیات سبز به نرخ. کاهش یافته است% 8/15هاي نفتی به تقاضا براي فرآورده

کاهش تقاضا براي این ، یابدکه نرخ مالیات بر سوخت افزایش میبه بیانی دیگر، همچنان. یابدهاي فسیلی افزایش میسوخت

  . شودها بیشتر میسوخت

 تغییرات تولید 

  . آمده است 3با وضع مالیات سبز در جدول هاي مختلف اقتصاددر بخش نتایج تغیییرات تولید 

 
  هاي مختلف با وضع مالیات سبزتغییرات تولید بخش درصد. 3جدول

  %10مالیات  % 5مالیات  % 1 مالیات بخش
 15مالیات

%  
  %25مالیات   %20مالیات

مالیات 

30%  

-6/2 کشاورزي  6/2-  6/2-  6/2-  6/2-  6/2-  6/2-  

- صنایع غذایی 3/4  - 4/4  - 4/4  - 4/4  - 4/4  5/4 -  - 5/4  

- 0/4 صنایع نساجی  0/4 -  0/4 -  0/4 -  0/4 -  0/4 -  0/4 -  

-7/18 صنایع چوب  9/18-  9/18-  9/18-  19-  0/19-  19-  

-5/51 صنایع شیمیایی  6/51-  7/51-  7/51-  7/51-  7/51-  9/51-  

                                                        
19 . Mathematical programming system for general equilibrium. 
20 . General Aalgebraic Mathematical Systems. 
21 . Mixed Complementarily Problem. 



6/5 کانی غیر فلزي  6/5  6/5  6/5  6/5  6/5  6/5  

-0/15 صنایع فلزي  0/15-  0/15-  0/15-  0/15-  0/15-  0/15-  

- سایر صنایع 5/5  - 5/5  - 5/5  - 5/5  - 5/5  5/5 -  - 5/5  

 0 0 0 0 0 0 0 آب

5/18 ساختمان  6/18  7/18  6/18  6/18  6/18  7/18  

- 0/4 حمل و نقل  1/4 -  1/4 -  1/4 -  1/4 -  1/4 -  2/4 -  

-  تجاري و خدماتی 3/0  - 5/0  - 5/0  - 6/0  - 6/0  - 6/0  - 6/0  

- برق 4/5  - 6/5  - 7/5  8/5 -  - 9/5  6/0-  6/0-  

6-  گازطبیعی 0/  - 2/7  - 2/9  -11 8/  - 8/12  5/14-  -16 

9/45  هاي نفتیفرآورده  1/47  0/48  8/48  4/49  2/50  1/51  

  محاسبات تحقیق: مأخذ        

  

، صنایع غذایی، نساجی، چوب کشاورزي هايوضع مالیات سبز تولید بخش دهد،طورکه نتایج جدول فوق نشان میهمان

چنین خدمات بخش حمل و نقل و خدمات تجاري را کاهش و کاغذ، صنایع شیمیایی، فلزي، سایر صنایع، برق و گازطبیعی هم

تغییرات  ،با افزایش نرخ مالیات .یابدهاي نفتی افزایش میهاي غیر فلزي، ساختمان و فرآوردهکانی تولید ،کهدرحالی. دهدمی

 .هاي نفتیگاز و فرآورده به جز بخش ،جزیی است تولید ها تغییراتو براي اکثر بخشحاصل نشده  هابخش زیادي در تولید

، %15، صنایع فلزي %7/51، مواد شیمیایی و پالستیکی %19، چوب و کاغذ %4نساجی ، %6/2 هاي کشاورزيتولیدات بخش

فزایش % 6/18و ساختمان % 8/5ها و تولیدکانی کاهش% 8/5و برق % 6/0، خدمات تجاري %1/4حمل و نقل  ،%15سایر صنایع 

. یابدمی کاهش% 16و %5/14، %8/12، %8/11، %2/9،%2/7،%6 سناریوي مالیاتی به ترتیب 7در  طبیعیتولید گاز. دیابمی

، %2/50، %4/49، %8/48، %48، %1/47 ،%9/45هاي نفتی براي سناریوهاي مالیاتی فوق، به ترتیب افزایش تولید فرآورده

بیشترین افزایش تولید در بخش  ماند،که تولید آب بدون تغییر میبا وضع مالیات سبز درحالی .یافت دخواهافزایش % 1/51

  .ی و پالستیکی رخ خواهد دادهاي نفتی و بیشترین کاهش تولید در تولیدات مواد شیمیایفرآورده

  هوا غییرات آلودگیت 

طبیعی در تولید  ها، گازهاي فسیلی در انتشار آالیندهبا توجه به سهم هریک ازسوخت شد، قبالً گفتهطورکه همان

 تولیدرا داشته است و در %  2/5و%  3/0، % 1/0،%17 ،%43سهمی به ترتیب معادل  SPMو  CO2 ،NOX ،CO،CHهاي آالینده

 SO2 براي %  57 به ترتیب معادل ،هاي مذکوردر تولید آالینده هاي نفتیفرآورده در مقایسه نقش .أثیرآن بسیار ناچیز استت

CO2 ،83 %براي NOX،100 % برايSO2 ،99 % برايCO، 97/0%  برايCH براي  % 8/94وSPM با توجه به این . دباشمی

ي ارائه سناریو 11براي هریک از  طبیعیهاي نفتی وگازدهرفرآو در در نتیجه تغییرات تقاضا هاآالینده تغییرات این ها،سهم

   . استخالصه گردیده  4محاسبه و نتایج آن در جدول شده،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )درصد( سبزوضع مالیات  ها در اثرتغییردر میزان انتشارآالینده .4 جدول

  سناریوها
تغییرات 

CO2  

تغییرات 

SO2 

  تغییرات

NO x 

تغییرات 

CO  

تغییرات 

CH 

  تغییرات

SPM 

-  % 1 مالیات 4/32  -10 8/18-  1/16-  3/28-  7/12 -  

-  % 5 مالیات 6/34  - 5/12  - 2/21  8/18-  3/31-  2/15 -  

-  % 10 مالیات 6/37  - 8/15  - 4/24  3/22-  3/35-  4/18-  

-  % 15 مالیات 8/45  -18 -29 1/26-  3/42-  4/21-  

-  % 20 مالیات 6/49  - 6/21  - 7/32  1/30-  1/47-  25-  

-  % 25 مالیات 4/53  - 7/25  - 9/36  6/34-  3/52-  1/39-  

- 58-  % 30 مالیات 1/30  - 3/41  4/39-  58-  5/33-  

  هاي تحقیقیافته: مأخذ            

  

اساس  بر .دیابنیز کاهش میهوا  هايانتشارآالینده ،هاي فسیلیتقاضاي سوختشود با کاهش در که مالحظه می انطورهم

، 8/18، 4/32،10معادل به ترتیب  SPM و CO2، SO2 ،NOX، CO هايآلودگیمیزان با وضع مالیات یک درصد،  نتایج مدل،

و % 3/31، %8/18، %2/21،%5/12 ،%6/34معادل به ترتیب  هاي مذکورآالینده ،%5با افزایش مالیات به  و 7/12و  3/28، 1/16

  .دنیابکاهش می% 2/15

افزایش %  30با افزایش مالیات تا نرخ  ،تمام سناریوهاي بررسی شده در ها، میزان کاهش آالینده4جدولنتایج اساس  بر

- را دنبال می کاهشی رونديسپس  کاهش در ابتدا روندي افزایشی هاي فسیلی، نرخیابد و مشابه تغییرات تقاضاي سوختمی

در همه تغییر در میزان انتشار  باالترینو  دهدها را نشان میباالترین میزان تغییر درکاهش انتشار آالینده ،چهارمسناریوي  .کند

  . باشدمی SO2 کمترین میزان مربوط بهوCH سناریوهاي مالیاتی، مربوط به آالینده 

 وضع مالیات سبز  در اثررفاه تغییرات .

محیطی و با هاي مالیاتی مختلف در دو حالت، بدون لحاظ اثرات زیستسیاستبا وضع مالیات سبز اثرات رفاهی ناشی از 

     .ارائه شده است 5 در جدول، هانتایج حاصل از هریک از حالت .لحاظ آن محاسبه شده است

  

  )درصد(  تأثیر وضع و اعمال مالیات سبز بر رفاه .5 جدول

  سناریوها
  رفاه بدون لحاظ

  اثرات زیست محیطی

  از بعد رفاه

  سالمت جامعه

  رفاه از بعد

  گرمایش محیط

  5/0 012/0 - 1/0  % 1 مالیات

 2/2 03/0 - 1/0  % 5 مالیات

  6/2 025/0 - 1/0  % 10 مالیات

  6/4 096/0 - 1/0  % 15 مالیات

  4/6 027/0  - 1/0  % 20 مالیات

  1/8 065/0  - 1/0  % 25 مالیات

 9/9 008/0  - 2/0  % 30 مالیات

  هاي تحقیقیافته: مأخذ                    

  

یابد، زیرا با ، مطلوبیت کاهش می5 ، براساس اطالعات جدول)حالت اول( اگر مطلوبیت تنها تابعی از مصرف کاالها باشد

کننده و تولیدکننده کاهش تقاضا و مصرف آن توسط مصرفنتیجه  در وضع مالیات بر سوخت، قیمت سوخت افزایش یافته،

% 2/0سناریوي هفتم  در ،%1/0) درصد 25یک درصد تا  یعنی از نرخ(این حالت، رفاه در سناریوهاي اول تا ششم در . یابدمی



در حالت دوم، یعنی اگررفاه هم تابعی از مطلوبیت حاصل از مصرف کاالها و نیز عدم مطلوبیت آلودگی حاصل از . یابدکاهش می

  . ، تغییرات رفاه مثبت استاولحالت  مصرف سوخت باشد، در همه سناریوها در مقایسه با

یابد یک درصد وضع شود، اگرچه مصرف سوخت کاهش می ی در حدمالیات دهد، اگرنشان می 5طورکه نتایج جدولهمان

یابد، اما با لحاظ اثرات مطلوب ناشی از کاهش کاهش می% 1/0 معادل یطمحیو رفاه نیز بدون درنظرگرفتن اثرات زیست

با وضع . افزایش خواهد یافت% 5/0و از نظر گرمایش محیط حدود % 012/0حدود  رفاه از نظر سالمت جامعه آلودگی هوا،

بوده و با توجه به نرخ % 096/0در این سناریو تغییرات رفاه معادل  .یابدکاهش می% 03/0، رفاه از جنبه سالمتی %5مالیات 

  .باشدنرخ مالیات بهینه می% 15تغییرات، نرخ مالیات 

آن با نرخی کاهشی تغییرات رفاه با نرخی افزایشی و بعد از  ،%15با افزایش نرخ مالیات تا نرخ ، گرمایش محیطاز لحاظ 

در نرخ % 2به میزان  ،محیطیبا در نظرگرفتن اثرات زیستدر این حالت باالترین نرخ رشد رفاه  ،به عبارتی ؛یابدافزایش می

  . دباشمی) سناریوي چهارم( %15مالیات 

 گیرينتیجه بحث و

بیشترین مصرف گاز در بخش تجاري و خدماتی و  ،)2پیوست(مطالعه  SAMکه براساس اطالعات ماتریس ازآنجایی

بیشتر تابع مصرف بخش تجاري و  ،گاز عبارتی نهادهه ب( افتدتفاق میهاي نفتی در بخش حمل ونقل ابیشترین مصرف فرآورده

توانند به و حمل ونقل میتجاري و خدماتی  هايلذا بخش ،)بیشتر تابع مصرف بخش حمل ونقل است ،خدماتی و نهاده نفت

نرخ  افزایش با ،از آن به بعد .دنمصرف بیرویه خود را با نرخی فزاینده کاهش ده ،%15و % 10تا نرخ  ترتیب با وضع مالیاتی

ي برا با وضع مالیات سبز، تقاضاي گاز بیشتر از تقاضا ،کلیطور به. یابدکاهش می کاهنده، مالیات، میزان مصرف با نرخی

اي گاز تقاضاي مصرفی و نهاده ستانده خراسان رضوي، -داده یابد، زیرا براساس اطالعات جدولفرآوردهاي نفتی کاهش می

  .است ت تقاضاي آن بیشترثر شده و نتیجتاً تغییراأبا وضع مالیات سبز تولید داخلی بیشتر مت لذا باالتري نسبت به نفت دارد و

هاي کشاورزي، صنایع غذایی، نساجی، چوب و کاغذ، دهد، وضع مالیات سبز تولید بخشطورکه نتایج فوق نشان میهمان

. دهدچنین خدمات بخش حمل و نقل و خدمات تجاري را کاهش میصنایع شیمیایی، فلزي، سایر صنایع، برق و گازطبیعی هم

با افزایش نرخ مالیات تغییرات زیادي در . یابدهاي نفتی افزایش میهاي غیر فلزي، ساختمان و فرآوردهتولیدکانی ،کهدرحالی

با وضع . هاي نفتیبه جز بخش گاز و فرآورده ،تغییرات تولید جزیی است ،هاها حاصل نشده و براي اکثر بخشتولید بخش

هاي نفتی و بیشترین کاهش شترین افزایش تولید در بخش فرآوردهماند، بیکه تولید آب بدون تغییر میدرحالی ،مالیات سبز

  .تولید در تولیدات مواد شیمیایی و پالستیکی رخ خواهد داد

 ،دلیل آن .دیابنیز کاهش میهوا  هايانتشارآالینده هاي فسیلیتقاضاي سوختشود با کاهش در طورکه مالحظه میانهم

بسیار زیادتر از سهم  CO2که سهم گاز در انتشار آالینده هاي نفتی است، اما ازآنجاییدر مصرف فرآورده کاهش تغییرات تقاضا

  هاي نفتی است، این آالینده تحت تأثیر کاهش تقاضاي نفت قرار نگرفته و کاهش نیافته استفرآورده

توان اینگونه دلیل را می .کاهش رفاه به طور نامحسوسی افزایش یافته است ،با افزایش نرخ مالیاتکه  دهدمینتایج نشان 

تقاضا براي  اما از طرفی ،)2جدول(یابد اگرچه تقاضا براي آنها کاهش می ،هاي فسیلیکه با وضع مالیات بر سوختبیان کرد

مصرف کاالهاي انرژي و غیرانرژي جانشین یکدیگر  ،در تابع مطلوبیت فرض شد(یابد سایر کاالها به طور نسبی افزایش می

  . کندهاي فسیلی را تعدیل میکاهش رفاه ناشی از کاهش مصرف سوخت ،این جانشینی، لذا )هستند

رفاه هم تابعی از مطلوبیت حاصل از مصرف کاالها و نیز عدم مطلوبیت آلودگی حاصل از مصرف سوخت باشد، در  اگر

کند، از مصرف سوخت را تعدیل میکاهش رفاه حاصل  ،زیرا نه تنها مصرف سایرکاالها. همه سناریوها تغییرات رفاه مثبت است

تلف نیزکاهش هاي مخها توسط بخشهاي ناشی از مصرف این سوختهاي فسیلی، انتشارآالیندهسوختبلکه با کاهش مصرف

  .یابدرفاه کل افزایش می ،مطلوبیت غیرمستقیم حاصل از این کاهش، یابد و در نتیجهمی

یات سبز برآیند عدم مطلوبیت حاصل از کاهش مصرف سوخت و مطلوبیت کلی از جنبه سالمت جامعه، با وضع مال طوربه

باشد و رفاه کل در این معلق مثبت می اکسیدگوگرد و ذرات دي یعنی منواکسیدکربن، ،هاي مذکورناشی از کاهش آالینده



در . باشدمی 07/0ه میزان هاي قبل در سناریوي چهارم و بمشابه حالت ،باالترین نرخ افزایش رفاه. یافت حالت افزایش خواهد

  .باشدنرخ مالیات بهینه می% 15بوده و با توجه به نرخ تغییرات، نرخ مالیات % 096/0این سناریو تغییرات رفاه معادل 

کاهش % 1/0محیطیبدون درنظرگرفتن اثرات زیست ه رفاهندکرچهوضع شود،  درصد 15مالیات سبز به میزان چنانچه 

% 8/4به میزان  CHو % 5/3به میزان NOX ،%7/4به میزان CO2  مصرف سوخت در این نرخ، آلودگییابد، اما با کاهش می

دن اثر منفی حاصل از شکه نهایتاً باعث خنثی  دیابافزایش می 022/0و  013/0، 56/4معادل  رفاه به ترتیب کاهش یافته و

ها به لحاظ طورکه گفته شد، در همه سناریوهمان .هددرفاه افزایش می% 6/4به میزان  رفاه را کاهش مصرف سوخت شده و

ها، تغییرات رفاه مثبت بوده و میزان آن با افزایش نرخ مالیات آالینده این محیطی ناشی از کاهشبیشتر بودن اثر مثبت زیست

مطلوب  هاي فسیلیسوختمالیات صعودي بر بنابراین  .رسدمی% 9/9افزایش رفاه به  ،%30که در نرخ ، به طوريیابدافزایش می

 .است

  پیشنهادات

کاهش در مالیات سبز بابه دلیل آنکه  نیز هاي موجود در هوا وکاستن از آالیندهو ضرورت بحران آلودگی هوا با توجه به

شود، منجر به افزایش رفاه جامعه میهوا  هاي مضرکاهش آالینده ،طور غیرمستقیمی و بههاي فسیلتقاضاي سوخت مصرف و

اي در کاهش آلودگی مؤثر باشد، مالحظه تواند به میزان قابلگیري از نظام مالیات سبز در چارچوب نظام مالیاتی کشور میبهره

  .گذاران قرار گیردباید مورد توجه سیاست ،هاي غیرمستقیم ضروري است کهسبز به عنوان یکی از مالیاتلذا اعمال مالیات 

نفتی هاي ثر از مصرف فرآوردهأکه آن نیز بیشتر مت%) 97(باشد می CO2 شی از آالیندهبیشترین سهم در آلودگی هوا نا

ها مصرف آنها را به توان با وضع مالیات بر این فرآوردهو می تر در زمینه کاهش مصرف آنها نموداست، لذا باید تصمیماتی جدي

  . حداقل رساند

صرفه .است گاز مربوط به بخش خدماتو باالترین مصرف و نقل حمل هاي نفتی مربوط به بخشباالترین مصرف فرآورده

ریزي براي کاهش مصرف در این تأثیر بسزایی بر میزان آلودگی هوا دارد، لذا برنامه ،تقاضاي آنهاها وکاهشاین بخش جویی در

هاي نفتی درصد که فرآوردهاییو نیز ازآنج باشداز اولویت بیشتري برخوردار می ،هاي اقتصادها نسبت به دیگر بخشبخش

تر به چنین گاز طبیعی با آن و توجه جديهاي پاك و همجایگزینی انرژي ،کندها را منتشر میبیشتري از هریک از آالینده

توان از طریق بهبود کیفیت می چنینهم .تواند تأثیر بسزایی در کاهش آلودگی هوا داشته باشدمی ،گازسوز کردن خودروها

هاي انرژي مصرفی، افزایش کارآیی تجهیزات مورد استفاده، سامانه مدیریتی و نظارتی مؤثر و هاي فسیلی، ترکیب حاملسوخت

  .را تثبیت کرده و یا کاهش دادي آالینده مستمر، میزان انتشار گازها

 ، تغییرات رفاههاآالینده کاهش محیطیمثبت زیست رها به لحاظ بیشتر بودن اثدر همه سناریوبه نتایج مطالعه،  با توجه

دهنده مطلوب بودن مالیات صعودي به عبارتی نشان ؛یابدفزایش نرخ مالیات افزایش میمثبت بوده و میزان آن با ا از این جنبه

در نرخ مالیات % 2محیطی به میزان رفاه با درنظرگرفتن اثرات زیستتغییرات باالترین نرخ رشد . است هاي فسیلیبر سوخت

هاي اگرچه قیمت حامل مورد تأکید قرار دهد، عنوان نرخ بهینه مالیات سبزه این نرخ را ب دتوانمیلذا دولت  .باشدیم 15%

گذاري سوخت، هایی که قیمتاست، اما اعمال سیاستها افزایش یافتهانرژي در راستاي اجراي طرح هدفمند کردن یارانه

 ،باشد و بر اساس نتایج بدست آمدهجیه میضروري و قابل تو ،را منعکس کند هاي بازار و عوارض زیست محیطیواقعیت

توان می و باشدقابل دفاع می )ر چند قیمت را باالتر خواهد برده(هاي انرژي نیز درصد مالیات بر روي قیمت حامل 15افزایش 

جهت بهسازي انرژي و  ،هادرصد وجوه حاصل از هدفمند کردن یارانه 30از محل را هاي انرژيقیمت دریافتی از حامل% 15

یا در راستاي اجراي  تا براي کاهش آلودگی هوا ادها قرار دعنوان مالیات سبز در اختیار شهرداريه مدیریت مصرف سوخت، ب

  .هاي نو شودژيجایگزینی بیشتر انراختصاص پیدا کند و یا صرف » ودگی شهر مشهدجامع کاهش آل«طرح 

تعادل عمومی را در سطوح بسیار وسیع از اقتصاد، شامل مبادالت  رضوي کهبراي استان خراسانSAM  با تهیههمچنین 

تر، به تفکیک خانوارهاي طور جزئیبه متنوعیتوان مطالعات ، میسازدمالی و روابط بین نهادي در قالبی کمی منعکس می

انجام مدل به صورت مدل تعادل عمومی پویاي چنین هم. آمدي مختلف مورد بررسی قرار دادشهري و روستایی و بر اقشار در

   .شودپیشنهاد می ،هاي مختلف از پرداخت مالیاتدر نظرگرفتن معافیت بخش و کاربردي
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Abstract 
Today, energy supply is the most important prerequisites for economic and social development of 

countries. How the production and use of energy by different consumers is the factors leading to 
environmental pollution at local, regional and international scale. Accordingly the amount of 
pollutants and greenhouse gas emissions and the survey of their variations will provide an appropriate 
tool for their planning and policies to reduce the effects and consequences of negative energy 
consume. In this study have been tried using an input-output table of the in Khorasan-Razavi Province 
in 2001 and the computational general equilibrium model, to survey the economic, welfare and 
environmental effects on the green tax in Mashhad. If the environmental effects are considered, the 
welfare changes were positive and welfare increases as the tax rate increases; in the other words, the 
increasing taxes on fossil fuels is desirable. The highest growth rate of welfare is the 15% tax rate 
(scenario IV). Under the 15% tax rate, by removing the pollutants, the environmental factors of health 
and heating saw a welfare increase of 0.096% and 4.6% respectively. 
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